
A TARTALOMBÓL:
• A képviselő testület májusi ülésén történt • Emlékek az elmúlt 60 évből • Pallosjog Szentkirályon • 
Katolikus élet • Református élet • Tanévzáró fesztivál, Telki • Kísérletek a természettudományos centrum-
ban • Felhívás • Ismét a döntőben • TeSzedd!!! • Sajtóközelmény • Gratulálunk! • Születésnapi köszöntés • 
Meghívók • Étkek, tippek, fortélyok • Anyakönyvi hírek • Május időjárása • Lenke néni fotóalbumából •

XXVI. ÉVFOLYAM 6. szám                        ÁRA: 100,-Ft                                2015. június

FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu

SZENTKIRÁLYI
HÍRMONDÓ

A megcsonkított
ország

Június 4-én emlékezünk az 
első világháborút lezáró „Triano-
ni” diktátum aláírására, melynek 
vesztese Magyarország. Soknem-
zetiségű hazánk kétharmadát a 
győztes országoknak „ajándékoz-
ták”.

A Földkerekség valamennyi 
magyarja erre a napra gyásznap-
ként emlékezik. Idehaza „Nem-
zeti Összetartozás Napja”-ként 
ünnepeljük 2010 óta.

A történelmi Magyarország 
emléke minden magyar érzelmű 
ember szívében él.

A pedagógusokat köszöntjük
Június első vasárnapján azokat kö-

szöntjük, akik a legszebb hívatást vál-
lalják: a jövőnek, a jövőért dolgoznak. 
Munkájuk gyümölcse évek, vagy évti-
zedek alatt érik be.

Idézet Széchenyi Istvántól: „Azo-
kért élünk, akiket szeretünk, azokért, 
akik igaznak tartanak, a jövőnek 
élünk, a szépért, s jóért, amit tehe-
tünk!”

Hazánkban 1952-ben ünnepelték 
először a pedagógusokat. Elsősorban a 
gyerekek köszöntik tanáraikat, tanítói-
kat, egy-egy virágcsokorral, verssel. A 
Szentkirályi Hírmondó szerkesztősége 
is köszönti, elismerését fejezi ki peda-
gógusainknak az áldozatos munkáért, 
és kíván nekik sok sikert.

Kapcsolódó cikk a 4. oldalon.

Tóth Eszter: Pedagógusnapra 
„Tanító néni! Tanító néni!”
Úgy nyújtjuk fel folyton az ujjunk,
mintha sok kérdezni- és kérnivalónk-
kal,
bőrünkből is ki kéne bújnunk!
„Tanító néni! Tanító néni!”
S ő válaszol, kisegít mindig,
s mint tündér a vándort, kinccsel: 
utunkra
tudás kincsével indít.
S bármerre járunk, bárhova visz majd
az életünk kanyargós útja,
akárcsak a padból felnyújtott ujjal,
jelentkezünk újra meg újra:
„Tanító néni! Tanító néni!"
és kicsordul meghatott könnyünk:
„Sohase feledjük tanító nénit!
Jóságát örökre köszönjük!”
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A szentkirályi képviselő-testület 
2015. május 5-én tartotta ülését. Az 
ülésen minden képviselő jelen volt. 

Az első napirendi pontban Kutasi 
Ferenc településfejlesztő ismertette, 
hogy az MVH a meglévő forrásokra írt 
ki pályázatokat. Egyik a tanyabuszos 
program. Tavaly előtt ezen nyertük a 
Volkswagen Transporter mikrobuszt. 
Az 1. tanyagondnoki körzetünk kapná 
az autót, nettó 100 %-os támogatásból. 
Kettő ajánlatot kaptunk egy Peugeot és 
egy Mercedes modellre. Az utóbbi tet-
szik jobban, közel 8.000.000.- Ft+Áfa 
összegért tudnának adni egy 8+1 sze-
mélyes vonóhorgos, oldalfellépős autót. 
Kicsit kisebb az esélyünk, mint tavaly-
előtt, mivel a pontozást a települések 
fejlettségi szintje alapján fogják meg-
ejteni. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy beadja a pályázatot a tanyagond-
noki szolgálati autójának cseréjére.

A második napirendi pontban dr. 
Lajos Krisztina jegyző ismerteti a 
„Gyermekszegénység elleni program 
keretében nyári étkeztetés biztosítása 
támogatására” kiírt pályázat részleteit.

Elmondja, hogy a rászoruló gye-
rekek alatt itt a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülőket 
kell érteni, esetünkben 75 főt. Ennek a 
75 főnek az 55%-a 41 fő, akit támogat 
a pályázat. Ezen felül mi tervezzük to-
vábbi 4 gyermek bevonását önerőből, 
így venne részt 45 fő a nyári gyermek-
étkeztetésben, akire szeretnénk pá-
lyázni. Ez napi 440Ft/gyermek/napot 
jelent, ami nemcsak az ebédet fedezi, 
hanem napi egy pl. túrórudit, vagy ka-
lácsot is.

Az még eldöntendő kérdés, hogy 
ezt ebédre kapják a gyerekek, vagy éte-
lesben fogjuk neki kiszállítani, a lényeg 
az, hogy napi 440 Ft-ot el kell költe-
nünk rájuk. A plusz program a napkö-
zis táborra lenne egybe véve, hogy a 
pályázatos gyerekek is részt vegyenek 
programokban, vetélkedőkben.  A tábor 
június 16-tól tart augusztus 18-ig.

Szabó Gellért ismerteti, hogy a 
Szentkirályért Közalapítvány alapító 
okirata módosításának Törvényszé-
ki Végzését a Bács-Kiskun Megyei 
Főügyészség megfellebbezte. A fel-
lebbezésre észrevételeinket megfogal-
maztuk, az alapító okiratot az abban 
foglaltaknak megfelelően javasolta 

módosításra a testületnek.
A szentkirályi képviselő-testület 

2015. május 28-án tartotta következő 
ülését. 

Az első napirendi pontban dr. Lajos 
Krisztina ismertette az Önkormányzati 
Hivatal működését. Tájékoztatta a kép-
viselő-testületet, hogy a polgármesteri 
hivatal munkája fő funkciója szerint 
önkormányzati és államigazgatási fel-
adatokra tagolható. Az önkormányzati 
ügyekben a képviselő-testület jogosult 
dönteni.  

Az államigazgatási hatósági ügyek-
ben fő szabályként első fokon a jegyző 
jár el. Az első fokú döntés ellen általá-
ban a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatalhoz lehet fellebbezéssel élni. 

A Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselői létszámában, személyi 
állományában Szentkirályon 2014. év-
ben nem történt változás, jegyzőként 
2015. január 1. napjától végzi a szol-
gálatot.

A második napirendi pontban az 
önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról döntöttek. 

A harmadik napirendi pont az ön-
kormányzat 2014. évi gazdálkodásá-
ról (zárszámadás) szóló helyi rendelet 
megalkotásáról szólt.

A negyedik napirendi pontban 
Benkovics Tibor ismertette az I. körzet 
tanyagondnoki szolgálatát jellemző té-
nyezőket.

Tanyagondnoki munkájában az elő-
ző évekhez hasonlóan is napi feladat az 
ebédszállítás, amely 23-tól 26 főt je-
lent. Ebédszállítással megtett út 55 km. 
Betegszállítás kedd és csütörtöki napo-
kon történik. Alkalmanként más idő-
pontokban is előfordul. Betegszállítás-
ban általában esetenként kettő-három 
fő, de néhány alkalommal akár hat fő 
is részt vesz. Bevásárlásban segédke-
zés Óvoda, Konyha, Művelődési ház, 
Hivatal és intézményei részére. Részt 
vesz a közmunkások munkaterületre 
való szállításában. Védőnővel, gyer-
mekjóléti kolléganővel több alkalom-
mal látogattak a rászoruló családokat. 
Élelmiszer, bútor adományokat szállí-
tottak részükre. Tanyás társai részére 
bevásárlásban, tüzelő biztosításában, 
kiszállításában, gázpalack, takarmány, 
gyógyszerek beszerzésében, házior-
voshoz való eljutásában segédkezik. 

Néhány nyugdíjas ember nyugdíjának 
felvételével van megbízva. A nyugdíjas 
karácsonyi és máltai csomagokat a te-
rületén kiszállítja. Munkagépeink meg-
hibásodása esetén alkatrész beszerzése, 
gépek szervizbe szállítása több alka-
lommal is megtörtént.

Kovácsné Lázár Ilona ismerteti a 
tanyagondnoki szolgálat II. körzeté-
nek működéséről szóló előterjesztését. 
Hozzáteszi, hogy az általa készített 
kördiagramon annyira nem látszik, de a 
végzett tevékenységet próbálta felosz-
tani. Egyértelműek a tanulmányutak, de 
az egyéb kategóriába tartozik a Vojtilla 
házban történt lekvárfőzés, meszelés, 
falunapi készülődés, beteglátogatás-
ok, szükséglakásba költöztetés, kóbor 
kutya kergetése, temetésre szállítás, 
favágás, tanyagondnoki találkozó, jó-
tékonyságra készülés, betlehemállítás, 
karácsonyi csomagok összeállítása stb.

A falugyűlésen felvetette valaki, 
hogy a tanyagondnoki autókat szokta 
látni a presszó előtt. Tagadhatatlan, tíz 
óra tájban szoktunk ott lenni, ha tehet-
jük cappuccinózni, mivel nincs se ebéd, 
se reggeli időnk, az ebédszállítási időt 
ugyanis tartanunk kell.

Készített egy kimutatást saját mun-
kaideje nyilvántartásáról. A tevékeny-
ségi napló szerint 160 óra helyett áp-
rilisban 190 órát töltött munkával (a 
menetlevelek adatai alapján), itt volt 9 
és 12 órás napi munkaidő is.

Az ötödik napirendi pontban Pekár 
Renáta és Vörösné Vári Ilona tájékoz-
tatta a képviselő-testületet a 2014. évi 
gyermekjóléti szolgálati és a gyermek-
védelmi tevékenységekről.

A hatodik napirendi pontban Szabó 
Gellért ismertette, hogy a Fecskeház 
lakásbérleti felhívásra 1 pályázat érke-
zett be Rátfai Kornél és Takács Rená-
ta Márta pályázóktól, akik még ugyan 
nem házasok, de már bejelentették 
esküvőjük időpontját. Részükre a tes-
tület megítélte a 3. számú lakás bérleti 
jogát.

A hetedik napirendi pontban Sza-
bó Gellért beszélt az Általános Iskola 
jövőbeni működtetéséről. Elmondta, 
hogy a kimutatás adatai szerint önkor-
mányzatunk számára anyagilag vállal-
ható a működtetés költségterhe, ami 
reméljük, a jövőben sem változik úgy, 
hogy lehetetlenné váljon.

A képviselő-testület májusi ülésén történt
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Ez azonban személy szerint, de a 

mindenkori képviselő-testület számára 
is legalább ennyire érzelmi kérdés volt. 
Mint működtetők, talán még inkább 
magunkénak érezhetjük az iskolánkat. 
Az önkormányzat mellett fenntartóként 
szerepel a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ. A testület egyetértett a 
további működtetéssel.

A nyolcadik napirendi pontban 
Szabó Gellért ismerteti a BÁCSVÍZ 
Zrt. vagyonkezelési szerződés bérleti 
szerződéssé alakításáról szóló tájékoz-
tatását, amit testület jóváhagyott. 

Szabó Gellért ismerteti, hogy a 
Bácsvíz Zrt. 2015. május 29. napján 
tartandó közgyűlésén került sor az új 
igazgatósági tagok megválasztására az 
alapszabályban foglaltaknak megfe-
lelően. A Tiszakécskei Üzemmérnök-
séghez tartozó települések (Lakitelek, 
Nyárlőrinc, Szentkirály, Tiszaalpár és 
Tiszakécske) 1 fő tagot delegálhatnak 
az Igazgatóságba.

Az előző időszakban Szíjj László 
vett részt térségünkből az Igazgatóság 
munkájában. Szíjj László vízépítő mér-
nök végzettségű, így megfelelő tapasz-
talattal rendelkezik a feladat ellátásá-

hoz. A képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta Szíjj László jelölését.

Kutasi Ferenc ismerteti a konyha 
bővítéséről szóló pályázatot. Hozzá-
teszi, hogy a konyhára ráfér a bővítés. 
A tervező bevonta a szakhatóságokat 
is a tervezésbe, így jöttünk rá, hogy a 
konyhánk elég korszerűtlen.

A bővítési tervben szerepel egy új 
vizesblokk, zöldségpucoló, takarító-
szer raktár, ételkiadó hely, edénytároló 
helyiség és a hűtőszekrények elhelye-
zését biztosító helyiség kialakítása, il-
letve új gáztűzhely beszerzése.

Kutasi Ferenc ismerteti, hogy a 
Szolnoki úti feszületről már szó volt 
korábban is. A restaurátor megküldte 
az árajánlatot, amely bruttó 1.397.000 
Ft. Ez a teljes felújítást tartalmazza. 
Azt ajánlom, várjunk a megrendeléssel 
addig, míg a településünk legrégibb, 
immár felújított köztéri építményének 
méltó helyet találunk, hogy minél töb-
ben láthassák.

Kutasi Ferenc ismerteti, hogy a bel-
területi utcáinkra és járdáinkra pályá-
zatot tudunk benyújtani. Hozzáteszi, 
hogy reményeink szerint ebből a for-
rásból felújíthatnánk/kiépíthetnénk a 

Kossuth Lajos utca mindkét oldalán a 
még felújítatlan járdáinkat. Ezek hosz-
sza kb. 1460 fm, mely ha térburkoló 
kővel lenne lefedve az kb. 15,2 millió 
Ft-ba kerülne. Ez esetben az önerő 35 
%, mely összegszerűen 5,32 millió Ft.

Szabó Gellért ismerteti, hogy a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont iskolánk igazgatóhelyettesi állá-
sára benyújtott pályázatot küldött vé-
leményezésre, dr. Steklács Jánosnéét, 
aki jelenleg is betölti ezt a tisztséget. 
A testület támogatta a pályázó kineve-
zését.

Szabó Gellért ismerteti, hogy helyi 
lakosunk Halasi Ernő azzal a kéréssel 
fordult a testülethez, miszerint a tulaj-
donában álló 0259/11. hrsz-on találha-
tó ipari területre kellene tűzoltáshoz 
vizet biztosítania, ami a közelben lévő 
tűzcsap 68 méterrel történő áthelyezé-
sével biztosítható. Kérte, hogy járuljon 
hozzá az önkormányzat a költségek-
hez.

Szabó Gellért javasolta, hogy az 
áthelyezési költségek 20 %-át Halasi 
Ernő önerőből, 80 %-ot pedig az ön-
kormányzat fizessen. A testület a ja-
vaslatot elfogadta.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyház-
megye, a Kalocsai Főszékesegyházi 
Káptalan és a Rokonok a gondvise-
lő Isten akaratát elfogadva tudatják, 
hogy

Puskás Mihály
kanonok, érseki

tanácsos, plébános

életének 71., áldozópapságának 
48. évében, türelemmel viselt, hosz-
szan tartó, súlyos betegség után, 
2015. május 30-án, Szent István ki-

rály ereklyéinek átvitele ünnepén 
a szent Útravalóval megerősítve, a 
kecskeméti megyei kórházban visz-
szaadta lelkét Teremtőjének.

Az örökkévalóságba költözött Ol-
tártestvérünktől 2015. június 5-én, 
pénteken a szentkirályi plébániatemp-
lomban a délután 2 órakor bemutatott 
koncelebrált engesztelő szentmiseke-
retében veszünk búcsút. Ezt követően 
délután 5 órakor a feltámadás hitével 
és reményével a mogyoródi temető-
ben helyezzük Őt örök nyugalomra.

Elhunyt testvérünk 1944. szep-
tember 28-án született Mogyoródon. 
Vácott szentelték pappá 1967. júni-
us 18-án. Szolgálatát Szentes–Jézus 
Szíve Plébánián kezdte káplánként, 
majd hitoktató-káplánként folytatta 
Kocséron. 1970-ben Gödöllőre került, 
1973-ban Budapest-Rákosligeten, 
majd Jászkarajenőn tevékenykedett. 
1977-ben kapta első, és egyben utol-
só plébánosi kinevezését Szentki-
rályra. 1993-ban az egyházmegyei 
határok rendezésével került a Kalo-
csa-Kecskeméti Főegyházmegyébe. 
Még ugyanebben az évben főpászto-

ra érseki tanácsosi címet adományo-
zott neki. 1994-ben főszentszéki bírói 
kinevezést kapott. 1999-ben Szent-
király község díszpolgára lett. 2004-
ben, érdemei elismeréséül tiszteletbe-
li kanonoki címet, majd 2007-ben a 
Főszékesegyházi Káptalan mesterka-
nonoki kinevezését kapta. 2010-ben 
kiskunsági főesperes, 2012-ben bácsi 
főesperes lett. Majdnem négy évtize-
des köztiszteletnek örvendő plébáno-
si szolgálatát Szentkirályon végezte.

Elhunyt plébánosunk nagyon 
tisztelte Szent István királyt, temp-
lomunk védőszentjét. A templomot 
több Szent István király tiszteletét el-
mélyítő liturgikus tárggyal ékesítette. 
A rendszerváltás előtti időben Marosi 
Izidor püspök úrral és az akkori ve-
zetőkkel együtt nagy küzdelmek árán 
szerezték vissza községük régi nevét, 
Szentkirályt. Évek óta tartó súlyos 
betegségét türelemmel és alázattal 
viselte.
„Boldogok a holtak, akik az Úrban 
halnak meg. Így van, mondja a Lélek: 
pihenjék ki fáradalmaikat, mert tette-
ik elkísérik őket!” (Jel 14,13)
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Emlékek az elmúlt 60 évből
Lenke néni (Pászti Andrásné) nyugdíjas pedagógusunk visszaemlékezése

Meglepődtem, amikor a Szentkirá-
lyi Hírmondóban megláttam a fényké-
pet, melyről 60 éves „Gyöngyszemeim” 
(első tanítványaim) néznek rám. – A fotó 
a márciusi számban jelent meg.-

1955 augusztusában munkahelyet 
kerestem. Busszal kijöttem. A sofőrrel 
megbeszéltem, hogy 5’ múltán vissza-
fordul, az új iskolánál kérésemre megáll. 
Addig gyorsan intézzem el a dolgomat. 

Senki nem volt a kietlen utcán, csak 
egy szőke, rövid hajú, kedves leányka. Ő 
volt és lett az én segítőtársam élete végé-
ig: Virág Irénke (akinek jóságáról köny-
vet lehetne írni). Együtt kiabálva keres-
tük az iskola igazgatóját, aki szerencsére 
meghallott bennünket. A nevelői lakás 
mögötti gyenge kukoricáját kapálgatta.

Nagyon röviden megismerkedve, 
érdeklődtem, van-e részemre megfelelő 
üres hely az iskolában? Ő örömmel kö-
zölte, hogy már holnaptól lenne munka-
helyem s lakásom is, csak minél előbb 
jöjjek, ha ez megfelelne. Láttam az isko-
lát kívülről, s 5’ múltán megjött a busz, 
s örömmel mondtam igent az új munka-
helyemre.

60 éve augusztus 20-ára megjöt-
tem, beköltöztem Szentkirályra, s itt is 

maradtam, úgy érzem, életem végéig. 
Azután minden gyorsan pörgött tovább. 
Megismerkedtem sok gyermekkel és sok 
felnőttel. Egy hét alatt úgy éreztem, hogy 
ide is „hazaérkeztem”. Úgy éreztem, el-
fogadtak engem, s én is elfogadtam az új 
itthonomat. Végül is egy egymást megér-
tő nagy család lettünk. Szentkirály népe 
az én második kedves családom lett. Pe-
dig 10 éves koromban, látván Kocsérról 
a homokos utat Szentkirály felé, mond-
tam Édesapámnak, csak arra nem szeret-
nék menni soha, mert rossz az útja. Cso-
da történt. – Még 12 év, s itt élek.

Nézem a fényképet. Ők az én első 
„gyöngyszemeim”, s jönnek az emlékek. 
Látom Halasi Tecát, aki huncutkásan ki-
kukucskál a többiek között. Igen. Ő volt 
az egyike, aki szerette az osztályt meg-
nevettetni, hangulatot teremteni. Mindig 
örülök, ha Karácsonykor becsönget hoz-
zám, mint repülő angyalka, de igyekszik 
tovább, mert sokan várják. Eszembe jut, 
amikor Hófehérkét játszotta a Kultúrház 
színpadán, s testvérkéje, Halasi Katinka 
mint kistörpe valóban sírt, amikor Hófe-
hérke meghalt a mérgezett almától.

A képen lévő Polyák leánykáktól 
kaptam életem egyetlen szívküldijét, 

amire még mások is büszkék lettek. Lá-
tom a képen Horváth Piroskát, Horváth 
Juliskát, Sándor Ilonkát, Sándor Juliskát, 
akik máig is közel vannak hozzám. 

Az 50 éves találkozón kerestük az 
„első” tablót, aminek csak az üres ke-
retét találtuk a poros lim-lomos iskola-
padláson. A fiúk külön fényképe is eltűnt 
az albumomból egy kiállítás alkalmával. 
Szerencsére viszont itt vannak ők is a lá-
nyokkal felsorakozva az iskola előtt. So-
kan vannak. Elő kell venni a szemüveget 
vagy a nagyítót is. Lehet találgatni, kiket 
látunk a képen. 60 éves ez a kép is. Azért 
van, akire ráismerünk.

Mindig örültem, ha sikeresen haladtak 
az élet útján. Mindig fáj, ha fekete szala-
gos virágszál kerül a találkozó asztalára. 
Ti, akik még vagytok, kívánom Nektek, 
hogy legyen minden napotok olyan, ami-
lyennek Ti szeretnétek. Erőt, egészséget, 
türelmet, békességet és sok segítő szere-
tetet kívánok mindannyiótoknak.

(Ui. Végül köszönöm azoknak, akik 
a „régiekre” is gondoltak, s a 60 éves 
fotót megtalálták, és azt a Hírmondóban 
megmutatták.)

2015. május 24.
Lenke néni

A KöNYvTÁR, INFORMÁcIÓS ÉS KöZöSSÉGI HELY
A NYÁRI SZüNETbEN AZ ALÁbbI NAPOKON LESZ ZÁRvA

Június: 13. szombat; 15. hétfő; 20. szombat; 22. hétfő; 27. szombat; 29. hétfő.
Július: 4. szombat; 6. hétfő; 11. szombat; 13. hétfő; 16-17-18. csütörtök, péntek, szombat; 20. hétfő; 25. szombat; 
27. hétfő.
Augusztus: 1.szombat; 3. hétfő; 8. szombat; 10. hétfő; 15. szombat; 17-31. (két hétig zárva).
A többi napokon a szokásos nyitva tartás szerint várom az olvasókat: Kedd: 10-17 óráig, Szerda: 10-17 óráig, 
Csütörtök: 10-17 óráig, Péntek: 10-17 óráig.
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Pallosjog Szentkirályon

Bizony, eddig is ismert volt, hogy 
az 1354-ben kun birtokosoknak ado-
mányozott Szentkirály és Mindszenth 
(a mai Borbás) pusztákon a birtoko-
sok és népeik megtelepedése tartós 
volt. Pálóczi-Horváth András régész 
kutatásai és számításai szerint ekkor-
tól kezdődően mintegy 12 nemzedék 
lakta Szentkirályt, míg 1692-ben a 
török kiűzésével együtt járó folyama-
tos hadjáratok miatt a maradék lakos-
ság elköltözött. Ismert az is, hogy a 
megadományozott birtokosok utódai 
1493-ban az adománylevelük átírását 
kérték II. Ulászló királytól, nem sokkal 
később pedig pallosjogot is kaptak a 
királytól. A király akkoriban a leg-
főbb ítélkezési jogot is gyakorolta, 
ezért csak ő adományozhatott pallos-
jogot. A pallosjog a korabeli ítélkezési 
rendszerben azt jelentette, hogy az 
e jogot elnyerő birtokos a maga ún. 
úriszéki bíráskodása keretében nem 
csak egyszerűbb cselekmények fölött 
ítélkezhetett; hanem tettenérés esetén 
a súlyosabb bűncselekmények elkö-
vetői fölött is, akikre halálos ítéletet is 
kiszabhatott. Ilyen esetben a tettenért 
bűnözőnek nem volt lehetősége fel-
lebbezni. Amely birtokon az úriszék 
pallosjogot alkalmazhatott, ott a beve-
zető utak mentén a birtokhatároknál 
bitófa állott. Így aki rossz szándékkal 
érkezett, már a birtokhatárnál tudta 
– az életével játszik. Pallosjog adomá-
nyozására általában akkor került sor, 
amikor egy területen elharapódzott a 
súlyos bűncselekmények száma. 

Közismertnek tekinthető vélekedé-
sek szerint az oklevélben nevezett (a 
birtokadományozás folytán nemessé 
vált, kun származású) birtokosok azért 
kaphattak pallosjogot, mert Mátyás 
király halála után (1490) a déli vége-
ken állomásozó Fekete Sereg a rend-
szeres fizetség hiányában lázongani 
kezdett, mire Kinizsi Pál főkapitány 
egy csatában szétverte őket, s a szét-
széledt egykori katonák rablásokra, 
útonállásokra adták magukat, szerte az 
Alföldön. Tény, hogy maga az oklevél 
tolvajokat, rablókat, házgyújtogatókat 
és gonosztevőket említ.   

A Szentkirály és – ekkor már a 
kun birtokos nevéről nevezett – 

Barabásszállása birtokosainak a pal-
losjog adományozásáról szóló királyi 
oklevél középkori latin szövegének 
magyar fordításáról nem nagyon tud-
tunk, Ádám Ferenc könyve sem mélyedt 
el a témában, holott létezik (legalább 
egy) magyar fordítás. Benedek Gyula 
tette közzé a ZOUNOK (A Szolnok 
Megyei Levéltár Évkönyve) című 
periodika 9. számban (1994.) Mohács 
előtti oklevelek Külső-Szolnok vár-
megye történetéből 1330-1526 című 
tanulmányában. Innen az idézet, szög-
letes zárójelben a fordító kiegészítései, 
pontosításai, illetve kisebb kihagyásai; 
a nevek esetében a [ ]-ben azok okle-
velében írt alakja szerepel: 

„Mi [II.] Ulászló Isten kegyelmé-
ből Magyarország, Csehország stb. 
királya adjuk emlékezetül a jelenlegi 
levelünk erejével tudósítva minden-
kit, akiket illet; hogy mind némely 
híveink alázatos könyörgése következ-
tében [...] , mind pedig azért, mert a 
királynak érdekében áll tekintélyével 
gondoskodni arról, hogy a kormány-
zása alatt való földeken jövő-menő 
embereknek a béke és a bátorság biz-
tosítva legyen, továbbá a gonosztevő 
és kárt okozó emberek zavargása és 
erőszakossága megszűnjön [...], rövid 
gondolkodás és megfontolás után 
híveinknek Nemes Gáspár [Caspar] 
Simonnak, szentkirályi Bicsak [Bichak 
de Zenthkiral] Péternek, továbbá a 
Gáspár nevű Jánosnak és Lászlónak, 
valamint ugyancsak szentkirályi 
Bicsak szintén Jánosnak és Lászlónak 
a hűségéért és hűséges szolgálataikért 
[…] neki Gáspár Simonnak és Bicsak 
Péternek, továbbá Gáspár Jánosnak és 
Lászlónak, valamint Bicsak Jánosnak 
és Lászlónak, örököseiknek és vala-
mennyi maradékuknak, királyi hatal-
munknál fogva teljes felhatalmazást 
rendeltünk adni, adományozni, jóvá-
hagyni, abból a célból, hogy ők a 
Külső-Szolnok vármegyében lévő és 
birtokolt saját falubirtokuk Szentkirály 
[Zenthkiral], valamint a Pest vár-
megyében [in Comitatu Pesthiense] 
lévő és bírt Mindszent másnéven 
Barabásszállása nevű [Mindzenth alio 
nomine Barrabasszallasa] falubirto-
kukban nyakkalodákat,  máglyákat,  
kerékbe törésre, karóba húzásra alkal-
mas és más kínzóeszközöket építhes-

senek és falubirtokaik területén nyil-
vánvalóan és bizonyíthatóan a bűn 
és az erőszak színhelyén rajtakapott 
és személyében feltartóztatott vala-
mennyi tolvajt, latrot, házgyújtogatót 
és bármely más gonosztevőt a tör-
vény szerint, bocsájthassák kötél általi 
akasztásra, kerékbe törésre, lefejezés-
re, azok szökése, vagy meggondolat-
lansága esetén a hímvessző levágatá-
sára és minden egyéb másra bocsás-
sák és bocsájthassák, amelyekre a mi 
Magyarországunk törvénye és szokás-
joga szerint a fenti esetekben tehe-
tik és bocsájthatják, a jelenlegi enge-
délyünk, valamint különös kegyünk 
alapján, ezen jelenlegi levelünk ereje 
és bizonysága szerint, amelyre a 
Magyarország királya által használt 
titkos pecsét van rányomva; Kiadatott 
Budán Szent Márk evangélista ünne-
pén [április 25-ikén], az Úr 1493-dik 
évében, magyarországi uralkodásunk 
harmadik, csehországi uralkodásunk-
nak pedig huszonharmadik évében.” 

A szövegből kiderül, hogy ekko-
riban a vármegyehatárok nem egyez-
tek a maiakkal, s akkor Szentkirály a 
Tisza jobb partjára áthúzódó Külső-
Szolnok vármegye része volt. A külön-
féle bűnözők között felsorolt tolvaj 
jelentése ismert; a lator (a latin latricus 
szó nyomán) rabló, útonálló, gazem-
ber jelentéssel bírt a korabeli jogi 
nyelvezetben  (a latin szó női alakja, a 
latruncula, szajha jelentéssel is bírt); a 
latin latrocínium szó rablógyilkosságot 
is jelentett a középkori latin jogi és 
ítélkezési nyelvben. A házgyújtogató 
pedig akkor is házgyújtogatót jelentett. 
A tettenérés mai kifejezés, az oklevél 
ezt a „nyilvánvalóan és bizonyíthatóan 
a bűn és az erőszak színhelyén rajta-
kapott és személyében feltartóztatott” 
fordulattal írja le.

Bizony, nem könnyű olvasmány 
ez, ám annyiból is érdekes, hogy a 
korszakból, Külső- és Közép-Szolnok 
vármegyéből nem ismert másik, pal-
losjogot adományozó oklevél Benedek 
Gyula szerint. Hogy aztán mennyire 
volt eredményes a pallosjog a korabeli 
bűnözés megfékezésében, s hogy egy-
általán mennyire gyakorolták, ma már, 
adatok hiányában nem tudhatjuk.

Békesség veletek! A kő marad.
 --bor--

GArAboNcIás dIáK



Interjú Puskás Mihály
plébánossal I.

Meg szeretném osztani a szentkirályi 
lakosokkal azt az interjút, amelyet pon-
tosan 11 éve készítettünk Kiss Zsuzsával 
együtt Puskás Mihály atyáról egy retorika 
órára szánt házi feladatként. Aki ismerte 
őt, tudja, hogyha nem lett volna 4 oldal-
ban maximálva a házi feladat hossza, akár 
több ezer oldalnyi történetet is írhattunk 
volna róla, a mi Mihály atyánkról, aki 
sokunk megkeresztelője, első áldoztatója, 
hitoktatója, eskető papja, lelki támasza, 
példaképe, de talán fogalmazhatok úgy 
is, hogy mindannyiunk családjának tagja 
volt. Sajnos az interjúnk utolsó mondata 
már nem aktuális, mert 2015. május 30-án 
eltávozott a földi életből, de hiszem, hogy 
Mihály atya mindig pártfogója marad sze-
retett egyházközségének.

A legutóbbi prédikációjának a záró-
gondolata így hangzott: „Próbáljunk úgy 
élni, hogy visszatekintve elmúlt éveinkre, 
értékes dolgokat láthassunk”.

Amikor befejeztem a beszélgetést Pus-
kás Mihállyal, szülőfalum plébánosával, 
megértettem, hogy mit is jelent az, ha 
valaki ezt a mondatot életfilozófiájának 
tekinti. 
- Mikor és hol született Mihály atya, milyen 
volt gyermekkora?
Mogyoródon születtem 1944. szeptember 
28-án, a háború időszakában, egy munkás-
családban. Édesapám gyári munkás, édes-
anyám pedig háztartásbeli volt. Nagyon szép 
gyermekkorom volt, egy hithű katolikus 
keresztény család gyerekeként nevelkedtem. 
Családomban a béke, a szeretet jegyében 
minden megoldódott. Vallásos nevelésem 
már kicsi koromban elkezdődött, amikor 
nagymamám, keresztanyukám imára tanított 
és elvittek a vasárnapi szentmisére, litániá-
ra.
- Hol végezte iskoláit?
Az általános iskolai éveimet Mogyoródon 
töltöttem, a 8. osztály után a bencésekhez 
szerettem volna menni, de ott sajnos már 

teltház volt, így kerültem a Kecskeméti Pi-
arista Gimnáziumba.
- Mikortól érezte a hívó szót a lelkipásztori 
hivatás felé?
Már gyerekkoromban nagyon jó volt a kap-
csolatom az otthoni szalézi atyával, a 32 
éven keresztül ott munkálkodó Bűdi Ferenc 
káplánnal (aki egyben az egyházjogi pálya 
felé is inspirált), a mogyoródi származású 
Dr. Pálos Ferenc bencés atyával, akit tudós, 
sugárzó, kiváló lelkipásztorként ismerhet-
tem meg. Tehát, mondhatnám, hogy tudato-
san éreztem ezt az irányt, főleg a nyolcadik 
osztály vége felé.
- Hogyan élte meg a döntését a környezete?
A tanárok megpróbáltak megalázni, bán-
tottak, idegen ideológiát folytattak, de nem 
csak ellenem, hanem az egész családom 
ellen. Tanulmányaimban igazságtalanok 
voltak és leértékelték a törekvéseimet. Ve-
szélyes időszak volt ez az életemben, de 
szüleimtől, lelkipásztoromtól megkaptam a 
lelki támogatást. Nem tudtak eltántorítani 
a szándékomtól. Környezetem azt szerette 
volna, hogy mérnök legyek, de ezt nagyon 
idegennek éreztem magamtól. Soha nem 
akartam karriert építeni.
Voltak-e meghatározó személyek vagy taná-
rok az életében?
A Kecskeméti Piarista Gimnáziumban na-
gyon sok ilyen tanár volt. Megemlíteném 
Fazekas József kollégiumigazgatót, továbbá 
Etele György, Veszprémi Tibor, Benkő An-
dor, Örkényi János hittanárt, ők segítettek és 
buzdítottak a lelki imára. Fontos szerepe volt 
az életemben az osztályfőnökömnek, Gulyás 
István tanár úrnak is, aki a művelt tudós lelki 
eszme felé irányított. Maximalista volt min-
den téren és erre tanított engem is. Ez a taná-
ri kar az évszázad tanári karának számított, 
akárcsak Egerben az első két év tanári kara, 
ugyanis ott folytattam tanulmányaimat, az 
Egri Érseki Hittudományi Főiskolán. 
- Mondana pár szót az ottani éveiről?
Az első két esztendő filozófiai év volt, ami 
megrostálta az évfolyamot. A 3. és 4. év pe-
dig a teológia évének számított. Az iskola 
befejezése után következett a 3 éves poszt-
graduális képzés és a plébánosi vizsga.
- Elérkeztünk a pappá szenteléshez. Mikor 
szentelték fel és hová helyezték?
1967-ben szenteltek fel. Az első két hó-
nap alatt Újpestmegyeren voltam, utána 
a szentesi Jézus Szíve Plébánián, majd 
Tápiószentmártonon, de itt még el sem 
kezdtem működésemet, máris áthelyeztek a 
szolnoki belvárosi plébániára. Az itteni pá-
lyafutásom is rendkívül rövid volt, mert itt 
nem engedték a hivatalomat elfoglalni, így 
átkerültem Vácra és a székesegyház második 

káplánjának neveztek 
ki. A kocséri plébá-
nos, Asztalos atya 
innen könyörgött el, 
ugyanis nem volt ki-
segítője, hitoktatója, 
kántora. Rövid gon-
dolkodás és csomago-
lás után a következő 
három évben Asztalos 
atya munkatársa voltam. Továbbá 1970-ben 
áthelyeztek Gödöllőre Bánk József püspök 
úr kérésére. Feladatkörömhöz tartozott a hit-
oktatás mellett a jegyesoktatás, a katekézis, 
a filia ellátása. Itt tanultam meg prédikációt 
szerkeszteni és mondani. Építő kritikával 
illetett az atya és megtanított a betegekkel 
való pasztorációra. Egyházzenei tudásomat 
is tudtam kamatoztatni, 14 fős kamarakórust 
állítottam össze, így több évtized után újból 
énekelték itt a Passiót, volt zenés ünnepi 
mise. Bevezettem a templomi katekézist, de 
nemcsak a gyerekeknek, hanem a szülőknek 
is. Egy időben tanítottam a gyerekeket és a 
szülőket is. Az egyetlen nehézség abból adó-
dott, hogy Jenő atya nagyon magasra tette a 
mércét. Ami először félelmetesnek tűnt, de 
utána rájöttem, hogy csak így lehet értékes 
irányvonalat követni. 
- Melyik plébánia következett Gödöllő után?
Ezután Rákosliget, Jászkarajenő és Szent-
király következett. Mielőtt viszont rátér-
nék Szentkirályra, megemlíteném, hogy 
Jászkarajenőn hősiesen meg kellett küzde-
nem a hitoktatásért, ugyanis itt nagyon erős 
volt a megfélemlítés. Nem volt egyszerű fel-
adat, de itt is akadtak hívő tanárok, óvónők, 
családok, akik segítették munkámat. Az volt 
a legnagyszerűbb az egészben, hogy itt a sa-
ját elképzelésem szerint pásztorkodhattam. 
Amikor elkezdtem a hitoktatást, csak egy-két 
gyerek volt, majd a számuk rövid időn belül 
40-re emelkedett. Az odakerülésem előtt a 
hívek saját házukban végezték a Lourdes-i 
áhítatot, amit „ősi szokásra” hivatkozva si-
került áthelyeztetnem az iskola kápolnájába. 
folytatjuk . . .
(Szakállné Szabó Ildikó és Kiss Zsuzsa, 
2004.)
Kalendárium: 2015. június 
15. – július 16.
Június 24. Keresztelő Szent János szüle-
tése
Június 27. Jézus Szent Szíve, Szent László 
király
Június 29. Szt. Péter és Szt. Pál apostolok
Július 2. Sarlós boldogasszony
Július 3. Szt. Tamás apostol 
Július 11. Szt. Benedek
Július 16. Kármelhegyi boldogasszony
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„Szeretteim, szeressük egymást; mert 
a szeretet Istentől van, és aki szeret, az 
Istentől született, és ismeri Istent.” 1Já-
nos 4,7

2015 év első féléve lassan letelik, sőt, 
inkább elrohant! Vajon tudtam-e eddig 
szeretni? Vajon volt e bennem szeretet? 
Vajon volt-e bennem nyitottság a szeretet 
elfogadására?” Vannak-e értékes emberi 
kapcsolataim, a melyek kölcsönösek? La-
kott, lakik-e most is bennem a Szentlélek 
Isten? 
Tudtam-e gyógyulni? Gyógyítani? Szé-
pen szólni és kedvességet adni? 
Érdemes ezek alapján is szembesülni sa-
ját magammal, és meg látni, hogy mi is 
hiányzik! Őszintén, és mély önmagam-
mal való szembenézéssel, de mégis Isten 
szemüvegén át. Aki ilyen Isten: „Ő meg-
bocsátja minden bűnödet, meggyógyítja 
minden betegségedet, megváltja életedet 
a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz 
meg, betölti javaival életedet, megújul if-
júságod, mint a sasé.” Zsolt103,3-5

Májusi gyülekezeti események
Ez a hónap a közösségekről szólt. Hi-

szen ebben a hónapban van az Édesanyák 
napja, amikor gyülekezetbe járó aktív 
gyermekek versekkel énekkel felköszön-
tötték az édesanyákat, nagymamákat! 
Megható volt a sok kedves szó, vers, szép 
virág, a ránk figyelés.

Májusban felnőtt konfirmáció is volt a 
gyülekezetünkben. A megható fogadalmat 
2 asszonytestvérünk vette magára: Tóth 
Imréné Icuka és Horváth-Agárdi Mónika. 
Az elmúlt évben szinte kétheti rendsze-
rességgel jártak az előkészítő alkalmakra, 
amelyek örök életre szóló tartalmakkal 

gazdagítottak bennünket. Áldásuk után 
gyülekezetünk teljes jogú tagjai lettek.

Pünkösd mindkét napján örömteli 
Úrvacsorás Istentiszteleteink voltak, ma-
gunkba vehettük a Szentlélek Isten éltető 
forrását, erejét, vigasztalását! 

Pünkösd vasárnapján a torony máso-
dik szintjének felújítása kapcsán hálaadó 
alkalmat is tartottunk. A felszentelés után, 
aki bírta és szeretett volna fellépcsőzhe-
tett a toronyba a harang szintjéig, megcso-
dálhattuk onnan a kilátást is.

Május 30-án az éves nagy gyüleke-
zeti kirándulásunkra utazhattunk el. Az 
utazásra egy 50 fős busz teljesen meg-
telt. Első állomásunk Szentkirályszabadja 
volt, ahol megismerkedhettünk a reformá-
tus templom történetével, és a gyülekezet 
jelenlegi helyzetével. Sokat tanultunk 
belőle! A második állomásunk Nagyvá-
zsonyban a Kinizsi vár volt, amely gyer-
meknek, felnőttnek egyaránt tartogatott 
izgalmas érdekességeket.

Ezután a Tihanyi félszigetet kezdtük 
el felfedezni. Tihanyban végigjártuk a 
Pisky-sétányt, megtekintettük az Apátsá-
got, és egész csoportunk kiáltásával pedig 
a tihanyi visszhangot is előcsalogattuk! A 
levendulás város szép Kálváriáját is meg-
találtuk, majd átszelve a városközpontot 
eljutottunk a Levendula ház látogatóköz-
pontba, ami egy természettudományi be-
mutató ház, ahol filmvetítéssel, érdekes 
kiállításokkal kerülhettünk közelebb a 
természethez. A nap meglepetéseként a 
szentkirályi csapat, ami nem csak refor-
mátusokból állt, egy kicsit belemárthatta 
a lábát a Balatonba. Lementünk a kikö-
tőbe, ahol a nyugodt és tiszta, jó időben 

szinte áradta felénk a természet energiája, 
a nagy tó, tündöklő vizéről, a „rút kiska-
csák” szelídségéből. Meghitt zárása volt 
ez a napnak, hogy közelről is megcsodál-
hattuk a vizet. Kár, hogy a hosszú út miatt 
nem maradhattunk tovább, mert a Balaton 
nagyon vonzó és magával ragadó tud len-
ni…

Nyári alkalmaink
Június 7. keresztelő az Istentiszteleten
Június 14. Évzáró INTERAKTÍV Isten-
tisztelet Káté zenekarunk szolgálatával
Június 17. Közös bibliaóra – Helvécia, 18 
óra
Június 21. Keresztelő az Istentiszteleten
Augusztus 10-14. Napközis Hittan tábor, 
a református templomkertben, jelentkezés 
30főig, határidő: június14.
Augusztus 15. szombat Gyülekezeti nap 
– Kerti sütögetés, főzés, játék, beszélge-
tés 
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REFORMÁTUS ÉLET
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FELHÍvÁS
A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA TAGJAI RÉSZÉRE

TISZTELT TAGUNK,
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

felhívja figyelmét, hogy a kamarai tagdíj 
2015. évi bevallásának határideje 2015. 
június 30.

Az eddig gyakorlatnak megfelelően 
önbevallását online felületünkön, elekt-
ronikusan teheti meg. Ezért kérjük, lá-
togasson el honlapunkra, a www.nak.hu 
oldalra, és az ott található Ügyfélkapu 
felületen töltse ki formanyomtatványun-
kat. Természetesen a NAK falugazdász 
hálózata is segít Önnek a kitöltésben, 
melyhez kérjük, legyen kedves felke-
resni falugazdászát a lenti elérhetőségek 
egyikén.

A kitöltéshez szükséges dokumen-
tumok (kérjük, falugazdászához vigye 
magával):

• őstermelőként, egyéni vállalko-
zóként: személyi igazolvány, lakcím 

kártya, adóazonosító kártya, őstermelői/
egyéni vállalkozói igazolvány, 2014-re 
folyósított MVH–s és egyéb támogatá-
sok igazolása, a 2014. évre vonatkozó 
adóbevallás.

• cég, gazdasági szervezet esetében: 
adószám, cégbírósági irat, 2014-re fo-
lyósított MVH-s és egyéb támogatások 
igazolása, 2014. évre vonatkozó adóbe-
vallás.

Tagdíjat érintő kedvezményekkel 
kapcsolatos dokumentumok:

• elismert TÉSZ/TCS szervezet ese-
tében az azonosító kód, tagjainak NAK 
nyilvántartási száma, valamint a TÉSZ/
TCS számára értékesített, az elismerés 
alapjául szolgáló termény, termék nettó 
árbevételének összege.

• árbevétel-megosztás esetén (ha az 
agrártevékenység árbevétele nem halad-
ja meg a 20%-ot, illetve külön kérelem-

re a 25%-ot), az ezt igazoló Független 
Könyvvizsgálói Jelentés,

• egyéb tagdíjalapot csökkentő ked-
vezmények igénybevételéhez a szüksé-
ges igazoló dokumentumok (jövedéki 
adó igazolás, stb.)

Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem 
saját nevében jár el, akkor 2 tanúval hi-
telesített meghatalmazás, ill. cégnél az 
aláírási címpéldány is szükséges.
További információ:
www.nak.hu
Ügyfélszolgálatunk: 06 1 802 6100

Üdvözlettel:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Tanévzáró fesztivál, Telki 

Két csapatunk vehetett részt 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 
Bozsik Intézményi Programjá-
nak Tanévzáró fesztiválján Tel-

kiben. A tizenhat csapatos me-
zőnyben mindkét együttes jól 
szerepelt.

Fiaink a hetedik helyen zártak, 

míg a lányok a körmérkőzéses 
döntőben végül a negyedik he-
lyen fejezték be a küzdelmeket. 
Gratulálunk sportolóinknak!

A Kecskeméti Piarista Iskola a 
TÁMOP 3.1.3.-11/2 pályázat kereté-
ben természettudományos centrumot 
hozott létre, melynek munkájában 
– együttműködési megállapodás ke-

retében – a szentkirályi iskolások is 
részt vesznek.

A „Természettudományos Cent-
rum létrehozása Öveges József 
egykori kecskeméti piarista isko-

lájában” című pályázat megvalósí-
tása során a 7. és 8. osztályos tanu-
lók kémiai és fizikai kísérleteket 
végeznek felkészült pedagógusok 
irányításával.

Kísérletek a természettudományos centrumban
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Ismét a döntőben

Május 28-án Baján rendezték a kis-
iskolák Diákolimpiája megyei döntőjét. 
Leány atlétika csapatunk bejutott az orszá-
gos döntőbe (Craciunescu Raluca Juliana, 

Danka Enikő, Medgyesi Anikó, Oláh Eni-
kő, Sándor Erzsébet, Szivás Kamilla) vala-
mint Farkas Norbert (800 m futás) és Vörös 
Attila (600 m futás) is döntős. Az országos 

döntőt június végén rendezik Békéscsabán. 
Gratulálunk, és várjuk az országos sikere-
ket. Képeinken a bajai döntő résztvevői 
láthatók a felkészítő tanárokkal.

Falutisztításra invitáltuk községünk la-
kosságát az elmúlt hónap 15-ére. Az 
akció része volt egy Európai szintű sze-
métmentesítésnek, melyhez 27 ország 
csatlakozott. Községünkben, pusztánkon 
59 felnőtt, és 79 gyerek szedte, gyűjtötte 
a mások által felelőtlenül, vagy szándé-
kosan szétdobált, széthagyott különböző 
anyagot. Az akcióban csoportok alakul-
tak egy-egy útszakasz, vagy terület, sze-
métmentesítésére. A Kocséri összekötő 
utat például a Szentkirályi Tánccsoport 
tagjai járták végig. Ugyanígy külön 
csoport járta körbe a szőlő területeket, 
rengeteg széthagyott műanyag palac-
kot, csomagoló papírt, műanyag kötöző 
anyag hulladékot szedtek össze. Össze-

sen 110 zsák hulladék gyűlt össze. És 
hogy mennyi van még bent az erdők-
ben, szántóföldeken, vagy legelőkön? Ki 
tudja. Tanuljunk meg nem szemetelni, 

vegyük a bátorságot, és szóljunk a ma-
gukról megfeledkezett honfitársainknak. 
Próbáljunk igényes házigazda módján 
gondoskodni környezetünkről.    -Szerk-

Teszedd!!!

SAJTÓKöZLEMÉNY
Szociális szövetkezés bács-Kiskunban

A Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat és Bácsalmás Város Önkormányzata 
tájékoztató napot szervezett a települési 
vezetők számára Szociális szövetkezet, 
mint helyi közösségi innováció - szociális 
szövetkezetek létrehozása és működtetése 
Bács-Kiskunban címmel. A rendezvény 
Bácsalmáson, a Kulturális Központban ke-
rült megrendezésre. A rendezvényen részt 
vett Németh Balázs, Bácsalmás Város pol-
gármestere és Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke is, valamint több 
mint 60 település képviseltette magát.

A szociális szövetkezetek alapításá-
ról Laczó Gyula, a Belügyminisztérium 
Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes 

Államtitkárságának képviselője tartott tá-
jékoztatót. A működésük jogszabályi hátte-
réről, a sikeres működés feltételeiről pedig 
dr. Nagy Anita, az Országos Foglalkoz-
tatási Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai 
munkatársa tájékoztatott. A résztvevőnek a 
speciális adózási lehetőségekről Scheiber 
Judit adótanácsadó számolt be. A szociális 
szövetkezetek alapításához és programjaik 
megvalósításához igénybe vehető forrá-
sokról Tóth Márta, az MNVH vidékfej-
lesztési referense adott áttekintést.

Az előadók mindannyian hangsúlyoz-
ták, hogy a szociális szövetkezetek mun-
kanélküliek foglalkoztatása érdekében jön-
nek létre, és céljuk a jövedelemtermelés, 

azaz nem nonprofit szervezetekről van szó. 
A szociális szövetkezeti forma tovább kell, 
hogy lépjen a közfoglalkoztatás keretein, 
és e szervezeteknek piaci szereplőként kell 
hosszú távon működniük. Ezek szervezé-
sében az önkormányzatoknak kiemelkedő 
szerepe lehet. Eddig több mint száz ma-
gyarországi önkormányzat alapított szö-
vetkezetet, vagy vett részt szociális szövet-
kezet létrehozásában.

Működő szociális szövetkezetként az 
Első Magyar Megújuló Energiatermelő 
Szociális Szövetkezet mutatkozott be. A jó 
gyakorlatok között a házigazda Egészsé-
ges Bácsalmásért Mintaboltját tekintették 
meg a vendégek. 
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GRATULÁLUNK!

Ladányi Ferencné Rózsika nénit 90. születésnapján 
köszöntöttük, május 23-án. Önkormányzatunk nevében 
Szabó Gellért polgármester gratulált Rózsika néninek, és 
egyben átadta Orbán Viktor okleveles gratulációját is. To-
vábbi jó egészséget, és még sok-sok szép évet kívánunk. 
Köszönti 6 gyermeke, 20 unokája, 27 dédunokája, 1 ükuno-
kája. 

Születésnapi köszöntés

Dankó Ferencné Tánczos Piroska községünk lakója 
betöltötte a 90. évet. Ebből az alkalomból Szabó Gellért 
polgármesterünk köszöntötte, és átadta a miniszterelnöki 
Emléklapot. A köszöntéshez társult még 3 élő gyermeke, 13 
unokája és 18 dédunokája. Isten éltesse Piroska néni! 

ANYAKöNYvI HÍREK
Született: Ladányi Gergő 2015. 05. anyja 
neve: Egyedi Klára.

Elhunyt: Varga Tamás élt 81 évet, Varga 
Jánosné Kovács Margit élt 88 évet, Rauscher 
Ferenc élt 82 évet, Pekár István élt 48 évet, 

Csordás Józsefné Geiger Jusztina élt 82 évet, Sándor 
László élt 56 évet, Puskás Mihály élt 70 évet.

Meghívó
A Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ballagási ünnepségét

2015. június 13-án, szombaton 16 órától tartja az iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHívó
A Szentkirályi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

tanévzáró ünnepségét
2015. június 18-án, csütörtökön

17 órától tartja az iskolában.
Szeretettel várjuk a tanulóinkat

és a kedves szülőket!
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Gyümölcsös-túrós kölesmálé
Hozzávalók: 50 dkg hántolt köles, 2 l tej, 2csi-

pet só, 7 dkg vaj, 25 dkg tehéntúró, 2 tasak vaní-
liás cukor, 1 narancs reszelt héja, 7 db tojás, 7 
evőkanál cukor, 40 dkg friss gyümölcs pl. málna, 
eper, meggy, őszibarack, lecsepegtetett rebarbara kompót 
vegyesen, 2 dl tejföl, 2 dl gyümölcslekvár.

Közepes lángon folyamatos kevergetés közben a kölest a 
tejben egy csipet sóval puhára főzzük. A vége felé hozzáadjuk 
a vajat, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Az áttört tehéntúrót a 
vaníliás cukorral és a reszelt citromhéjjal összekeverjük, majd 
a kihűlt masszába dolgozzuk.

A tojások sárgáját 6 evőkanál kristálycukorral habosra 
keverjük, a fehérjét kemény habbá verjük és a vége felé 
hozzáadjuk a maradék cukrot. A kihűlt túrós kölesmasszába 
először a habos tojássárgáját keverjük, majd a fehérjehabot 
2-3 adagban óvatosan beleforgatjuk.

Egy magas peremű 30x23 centis tepsit vajjal kikenünk 
vagy sütőpapírral kibélelünk, belesimítjuk a masszát úgy, 
hogy kb. 5 cm magas legyen. A friss gyümölcsöket vagy ha 
úgy gondoljuk a lecsöpögtetett rebarbara kompótot (vegyesen 
mérve 40 dkg) a kölesmáléra terítjük, óvatosan bele is nyom-
kodjuk.

A lekvárt és a tejfölt összekeverjük és a sütemény tetejére 
locsoljuk. Előmelegített sütőben 60 percig sütjük. Hidegen, 
melegen egyaránt kitűnő ez a régi népies sütemény.

Tipp: higított gyümölcslekvárral vagy házi gyümölcsszörp-
pel megöntve még ízesebbé tehetjük. A megfőtt kölesmasszába 
tehetünk egy kevés őrölt fahéjat és 5-6 dkg mazsolát.

ÉTKEK, TIPPEK, ForTÉLYoK Május időjárása
A népi mondásokban legtöbbet a május szerepel. 

Néhány ezek közül: Május az év legszebb hónapja, ez a 
hónap az év egyik legcsapadékosabb időszaka. Egy jó 
május mindent helyrehoz – mármint a mezőgazdaságban. 
Ez a hónap a szerelem hónapja is. Régebbi időszakokban 
rettegtek a fagyosszentektől (12-14) és az Orbán naptól 
(25.). Ezeken a napokon, vagy inkább a környékükön 
gyakran előfordultak talajmenti fagyok, melyek tönk-
retették az év addigi munkáinak eredményét. A hónap 
elejére megérkeznek a vándormadarak későn jövő fajtái 
is, mint például a tövisszúró gébics, a szalakóta, a szürke 
légykapó. A gazdasági növények jól fejlődtek a szinte 
optimális időjárás következtében. A hónap kissé csapadék-
mentesen indult, a növények a tavaszi tartalékokból éltek. 
Be kellett indítani az öntöző berendezéseket, végül 9-én 
kezdett beállni az idő, megérkeztek a frontok, esőt hozva, 
az ország egyes részein hatalmas viharral, pusztítással, 
ítéletidővel. A hőmérséklet kiegyenlített volt, 4-6-a körül 
magasra ugrott, elérte a 28 C fokot. A csapadékos napokon 
időnként szinte „fázós” volt, mint például 21, 24-e körül, 
amikor is 12, 14 C. fokra esett vissza a nappali hőmér-
séklet. Csapadékos napokban volt bőven részünk, igaz, 
néhányszor szinte csak a „porát” verte el az a néhány csepp 
eső. Csapadék viszonyok: 9-én 0,6 mm, 13-án 5,8 mm, 14-
én 1,9 mm, 15-én 1,2 mm,16-án 0,2 mm, 19-én 1,1 mm, 
20-án 0,2 mm, 21-én 6,7 mm, 22-én 9,9 mm, 23-án 5,6 
mm, 24-én 4,6 mm, 26-án 7,6 mm, 27-én 1,9 mm, 30-án 
0,8 mm. Összesen: 48,1 mm. A sokévi átlag: 54 mm.

Vecsei

Vajon felismeri-e az olvasó a képen 
látható „Kis” lányt?

Lenke néni
fotó albumából

KöZLEMÉNY
béni Zoltán községünk fiatal gazdája,

gazdaságának fejlesztésére
támogatásban részesült.



FONTOS!
Az újság cikkek leadási határideje az alábbiak szerint módosul: 
minden hónap 3. napjával bezárólag. Ettől eltérés csak előzetes egyeztetés ese-
tén lehetséges. A cikkeket lehetőleg elektronikus formában kérjük a szerkesztőség 
címére: sztkhirmondo@gmail.com 
A hirdetésekkel kapcsolatos tudnivalók 
Előfizetőknek: az apróhirdetés évi egy alkalommal ingyenes, továbbiakban 10.- Ft 
szavanként. Nem előfizetőknek 20.- Ft szavanként. A keretes hirdetés az alábbi 
táblázat szerint. Eltérés az előfizetők részére 50% kedvezmény. A hirdetést 
minden esetben bizonylatolás kíséri. A hirdetés árának befizetését a Polgármeste-
ri hivatal pénztárában, vagy az újság szerkesztőjénél lehet.  
Hirdetési tarifák
1/1 oldal  230x180 mm 10000. Ft.
1/2 oldal (álló, fekvő) 180x125 mm 6000. Ft.
1/4 oldal (álló, fekvő) 125x90 mm 5000. Ft
1/8 oldal  90x60 mm 3000. Ft.
1/16 oldal  60x45 mm   1000. Ft
A fenti összegek az Áfát nem tartalmazzák. Számlaszám a befizetésekhez: 
11732208-15338246

SZENTKIRÁLYI HÍRMONDÓ
független közéleti lap

Megjelenik havonta. Kiadja: Szentkirály 
Község Önkormányzata. Felelős kiadó: 
Szabó Gellért polgármester, telefon: 
76 597 011, E-mail: polgarmester@
szentkiraly.hu. Felelős szerkesztő: 
Vecsei Ferenc, telefon: 06 70 214 1325. 
Munkatársak: Katzné Almási Zsuzsanna, 
Balázs Hajnalka lelkész, Kenyeres 
Ambrusné, Tóth Baranyi Mariann könyv-
táros, Takácsné Kis Márta, Varjúné 
Széchenyi Marianna, Vörös Boglárka, 
Kenyeres Dénes, Kenyeres Tibor, Kutasi 
Ferenc, Puskás Mihály plébános, Szabó 
Gellért polgármester. Szerkesztőség 
címe: Polgármesteri Hivatal Szentkirály, 
telefon: 06 76 597 011, E-mail: 
sztkhirmondo@gmail.com.
Készül 350 példányban. Nyomda: 
Kécske Nyomda Kft. Tiszakécske T: 06 
76 441 519, Felelős vezető: Tóth Géza.
További információk a www.szentkiraly.
hu honlapon.

Prestigio PAP4055 DUO mobiltele-
fon eladó, 2 SIM kártyás, dual core 1,2 
GHz, 4-es kijelzővel, GPS, fél év ga-
ranciával. Ára: 15.000,-. GERICOM P3 
laptop 6.000,-. 16-os piros gyerekbicik-
li. 6.000,-. Érd.: Balázs Róbert, 70-335-
2365, Szentkirály.

Pályázat fecskeházi lakások bérleti jogára
Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki a Szent-
király, Sallai u. 10 szám alatti fecskeház 1. számú (földszinti) és 6. számú 
(tetőtéri) garzonlakásainak bérlésére. A pályázatok beadása folyamatos!
A pályázatokat külön Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával 
a Polgármesteri Hivatal címére postán, vagy személyesen kell eljuttatni.
Részletes kiírás és Adatlap a Hivatalban ügyfélfogadási időben átvehető.
A pályázatok elbírálását a testület végzi, a beadást követő ülésén.

HIrdETÉsEK


